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Introdução

 
Aristóteles, em seu livro denominado Política, explicou a diferença entre economia e crematística. Economia é

o estudo do abastecimento material do oikos ou da polis, isto é, da casa familiar ou da cidade. Crematística é o estudo
da formação dos preços nos mercados, como, por exemplo, o estudo do aumento de preços numa situação em que
exista um monopólio. Aristóteles mencionou o caso de Tales que ganhou muito dinheiro com o monopólio dos
moinhos de azeite de Mileto, com isso demonstrando que um filósofo, se o quisesse, saberia ganhar dinheiro como
qualquer outro comerciante estrangeiro.

Segundo Aristóteles, o abastecimento do oikos ou da polis não tinha que ser regulado pelos preços. Ele não
empregou a palavra "ecologia", que foi introduzida no século XIX, mas cuja raiz é a mesma que a de economia.
Contudo, a distinção entre economia e crematística é exatamente a que se estabelece atualmente entre ecologia humana
e economia, entre o estudo do uso de energia e materiais em ecossistemas onde vivem homens e mulheres, por um
lado, e o estudo das transações no mercado, por outro. O sentido que Aristóteles queria reservar para a palavra
economia - frente à expansão do comércio e à transformação nas relações sociais que este implicava - constitui
precisamente o significado que tem hoje o termo ecologia humana.

Estamos acostumados a viver num sistema de mercado generalizado. Até mesmo a terra, conquanto às vezes
seja de propriedade pública, constitui geralmente propriedade privada e é objeto de compra e venda. A Igreja não
vende indulgências, mas vende propriedades entre as que possui. Os professores de universidade não vendem as
aprovações nos cursos, mas (quando podem) vendem seu saber na forma de patentes ou, em todo caso, na forma de
aulas e conferências. A economia ecológica critica o "imperialismo" crematístico em. dois casos particulares, todavia
muito importantes: as exações de recursos energéticos e materiais esgotáveis, ou lentamente renováveis, e as inserções
no meio ambiente. Dois exemplos: a economia ecológica se pergunta se o preço do petróleo encontra-se
adequadamente fixado pelo mercado, se porventura não estaria demasiado baixo, considerado de um ponto de vista
que levasse em conta a conservação desse recurso para as futuras gerações; pergunta-se também se não estaria sendo
excessivamente baixo o preço pago pelas indústrias pela inserção de resíduos não recicláveis no meio ambiente. Quais
seriam os preços adequados? Ninguém sabe. É possível que, se o petróleo fosse muito caro e se as mudanças técnicas
na produção de energia se desenvolvessem muito favoravelmente, acabasse. Por sobrar petróleo "no final". Em
qualquer caso, o mercado não pode alocar recursos esgotáveis com a participação dos que ainda não nasceram. Estes
não têm atualmente nenhum poder de com pra, nem voz ou voto. Existe uma distribuição de recursos sem·que haja
qualquer transação.

Quando se fala dá inserção de resíduos no meio ambiente, isto é, da poluição; os economistas freqüentemente
empregam o termo "externalidades". Um dos. primeiros, 'exemplos de "externalidades", aparecido em textos da década
de 1920, foi o seguinte: suponhamos um agricultor que cultive um pomar junto ao qual um apicultor crie abelhas; sem
que o queiram necessariamente é sem nenhuma transação mercantil, beneficiara-se mutuamente. "Externalidade" é um
benefício que não tem uma valoração crematística, mas que poderia ter. Não é costume cobrar direito de pasto às
abelhas, nem tampouco cobrar pela polinização que elas realizam. Não é costume, mas poderia ser. Também existem
"externalidades" negativas: a fumaça exalada por urna fábrica; provocando perda de. saúde ou sujando a roupa, não
tem um valor crematístico na contabilidade de custos da empresa. Mas poderia ter. Parece difícil atribuir um valor
determinado à saúde, mas as companhias de seguros, nesta sociedade, põem-lhe preço. Os economistas, em seu
imperialismo crematístico; propõem inclusive que os efeitos externos sejam reduzidos a dinheiro ou preços. Tal seria o



caso, por exemplo, com relação à destruição de uma paisagem ou ao aumento de ruído que seria produzido pela
construção de uma rodovia. Não há mercado para "produtos" desse tipo, mas seria possível realizar urna pesquisa de
opinião e computar os preços que todos os afetados estariam dispostos a pagar para desfrutar da vista da paisagem ou
para evitar o aumento do barulho, acrescentando-se esses valores ao custo daquela construção. Tomara chegássemos a
isso, pelo menos.

Num exame superficial, parece que os efeitos da poluição (inserções no meio ambiente)recaem sobre nós
mesmos, enquanto que a extração de recursos esgotáveis seria um problema para nossos descendentes, mas não
diretamente para nós. Isso explica que o ecologismo, antes de 1973 e talvez novamente agora (já que os preços do
petróleo baixaram), se preocupe . mais com os diferentes aspectos da poluição do que corri o esgotamento dos
recursos. Não obstante, ambos os casos são parecidos, já que muitas formas de poluição têm efeitos de longa duração
que não podem ser avaliados em dinheiro; segundo as regras do mercado. A economia crematística falha inteiramente,
inclusive a nível conceitual, quando os efeitos externos ao mercado são efeitos de longa duração. Recoloca-se aqui a
questão já levantada quanto ao problema da distribuição intergeracional de recursos esgotáveis: os que ainda não
nasceram não participam no mercado nem nas pesquisas de opinião. Inúmeras das inserções no meio ambiente terão
efeitos muito duradouros, como, por exemplo, o aumento de dióxido de carbono ~ na atmosfera ou a inserção de
resíduos radioativos. O que hoje fazemos é atribuir valores geralmente baixos aos prejuízos (eventualmente benefícios)
para nossos descendentes. Quer dizer: infravalorizamos ("descontamos", tecnicamente falando) o valor dos benefícios
ou prejuízos futuros. Que razão pode haver para tal “desconto"? A ciência econômica não, tem nenhuma resposta
convincente, encontrando-se sem argumentos, em seu próprio campo, em face da crítica ecológica.

A crítica relativa ao valor dos recursos esgotáveis e ao valor dos efeitos de longa duração externos ao mercado,.
é uma crítica que repercute também na macroeconomia, isto é, no cálculo do produto total, do investimento, do
consumo, que constituem a matéria básica da discussão política habitual (Hueting; 1980, 1987; Leipert, 1986; Naredo,
.1987). A modificação e, eventualmente, a destruição da Contabilidade Nacional por parte da crítica ecológica, é uma
questão de grande importância política.

A economia ecológica começa, pois, ridicularizando de muito bom grado grande parte do instrumental da
economia ortodoxa. Em seguida, busca explicar o uso de energia é materiais em ecossistemas humanos. É uma
ecologia humana, tipo de estudo distinto do da ecologia das plantas e dos animais, pois a humanidade tem uma
característica especial: a possibilidade de enormes .diferenças, entre pessoas e entre territórios habitados por pessoas,
no uso (e degradação)de energia e materiais.

O primeiro aspecto (a desigualdade entre pessoas) evidencia-se com a distinção entre uso endossomático e uso
exossomático. Do ponto de vista endossomático, todos consumimos aproximadamente duas a três mil Kcal diárias,
porque lemos instruções genéticas para fazê-lo. Se experimentamos deficiência nesse consumo, podemos até morrer de
fome; se consumimos em excesso, engordamos. 0 consumo exossomático (e a degradação) de energia é bastante
diferente. Os animais também fazem uso exossomático de energia e materiais: os castores são famosos pelo engenho
com que fabricam suas tocas. Contudo, a diferença entre a toca do castor A e a do castor B é uma diferença
insignificante se comparada à que existe entre os habitáculos humanos. Todos os castores são castores, todos os
humanos são humanos. Contudo, que diferença!

0 segundo aspecto é o da distribuição no espaço. Não sou geógrafo, mas creio que a geografia ecológica é uma
ciência necessária, já que a ecologia dos animais e das plantas não serve para explicar a distribuição humana no
espaço. As migrações das aves realizam-se sem passaportes ou visas. Em contrapartida, na fronteira do México com os
Estados Unidos, do mesmo modo que na fronteira entre o.Marrocos e a Europa e o Atlântico Norte, ou seja, em
Algeciras, há verdadeiros demônios de Maxwell trabalhando ao contrário, que só deixam passar os cidadãos providos
dos documentos idôneos. A geografia ecológica deve ser geografia política. Sobre estas questões geográfico-
ecológico-políticas, li recentemente dois livros que me fizeram pensar. Um deles, de Alfred Crosby (1986): de que
forma as inserções realizadas pelos europeus, exportando doenças como a varíola e o sarampo, exportando gente e
algumas plantas e espécies de animais, apoderaram-se das Américas do Norte e do Sul, da Austrália e da Nova
Zelândia, da África do Sul, destruindo as culturas que aí existiam e as estruturas de poder que lhes podiam fazer frente.
O outro, de Stephen Bunker (1985): não estuda as inserções, mas as exações ou extrações do meio ambiente.
Analogamente ao que ocorreu no Peru dos anos 1840-80 com o guano, do mesmo modo que na Bolívia com a prata è
o estanho, os recursos esgotáveis ou dificilmente renováveis vão para fora, sem que praticamente nada,seja dado em
troca neste intercâmbio desigual, ao mesmo tempo em que se desestrutura ou não chega a estruturar-se uma resposta
política. Na Bolívia, o estanho está se esgotando e os mineiros, que em certo momento estiveram a ponto de fazer uma
revolução, irão desaparecer. Não existe, no território amazônico, uma estrutura sócio-política que permita fazer frente
às inserções e às exações, que seja capaz de pelo menos cobrar um preço elevado por isso. .A desestruturação sócio-



política é conseqüência e, depois, causa da exploração, que pode ser estudada não apenas com instrumental
econômico, mas, também, com o da ecologia. É este o tipo de estudo desenvolvido por Naredo, Gaviria e outros,
relativamente ao caso da; Extremadura (Naredo e outros, 1979).
 
O individualismo metodológico da teoria econômica e a distribuição intergeracional de recursos esgotáveis

Uma vez alimentados os agricultores, se separamos uma parte da colheita de trigo para servir de semente, o que
façamos com o restante (comer ou jogar fora) não terá influência alguma sobre a colheita do ano seguinte. Um barril
de petróleo consumido hoje, no entanto, supõe um barril a menos nas disponibilidades futuras. É impossível reciclá-lo.
Uma tonelada de bauxita extraída do solo e convertida em alumínio não parece diminuir a disponibilidade futura desse
elemento, já que o alumínio é reciclável. O fenômeno do esgotamento não pode ser discutido fora do contexto das leis
de conservação (e dissipação) da energia e da matéria. Mas é lícito dar por suposto que alguns recursos são esgotáveis,
inclusive recursos materiais. Vejamos então de que modo a teoria econômica trata da questão de sua distribuição
através das diferentes gerações. Um determinado ritmo, ao longo do tempo, no uso de combustíveis fósseis e de outros
recursos não renováveis, implica uma escolha, no plano da distribuição, entre as gerações presentes e futuras. O
mercado atribui um valor atual à demanda de gerações futuras e, nesse sentido, é mais generoso com elas do que com
os setores da geração contemporânea que estão destituídos de poder de compra. Mas a atualização do valor das
demandas futuras realiza-se de forma contrária às regras do individualismo metodológico característico da teoria
econômica. E a determinação desse valor deve mesmo ser feita assim, já que os indivíduos ainda não-nascidos estão
ausentes do mercado.

Na teoria econômica, os preços exercem o papel de sinalizadores para a distribuição ou alocação de recursos
escassos entre fins alternativos. Se, entre estes, incluímos a utilização que as futuras gerações possam fazer dos
recursos esgotáveis, as expectativas atuais sobre a evolução da tecnologia e sobre a demanda futura terão uma
influência importante na formação destes preços. Por exemplo, se os agentes econômicos pensassem que as técnicas
produtivas não virão a mudar, que a população permanecerá estável e que as preferências não variarão, poderíamos
pensar que os preços estariam a um nível conducente a uma distribuição igualitária de recursos esgotáveis entre
diferentes gerações. Teríamos, contudo, introduzido não apenas algumas hipóteses controversas (entre elas a estimativa
sobre quantas gerações haverá), mas, também, um princípio moral: a atribuição de um peso igual às demandas de todas
as gerações. A teoria econômica descarta os princípios morais, dedicando-se ao estudo da alocação de recursos
resultante das transações entre indivíduos. A teoria econômica moderna já não trabalha sobre a base do estereótipo do
honro economicus, de modo que não exclui as motivações altruístas, mas toma como dadas as preferências dos
indivíduos.

A questão central consiste em saber se a alocação intergeracional de recursos esgotáveis proporcionaria um
argumento contra o individualismo metodológico da teoria econômica. Nesta, supõe-se que o mercado não impõe tipos
de conduta aos indivíduos, porém mais propriamente que ele se origina do comportamento destes, de sua propensão ao
intercâmbio. Tais indivíduos são consumidores que dispõem de meios para adquirir bens e os distribuem entre os
diferentes bens segundo suas preferências; ou são produtores que compram recursos, combinando-os e vendendo as
mercadorias assim produzidas. Pode-se considerar, sem que por isso se perca qualquer resultado teórico importante,
que os indivíduos são simultaneamente produtores e consumidores, conquanto não sejam auto-suficientes, pois, nesse
caso, não existiria o mercado. A teoria econômica estuda a pauta dos inúmeros bens que se intercambiam e os preços a
que se realizam esses intercâmbios. Este tem sido o seu núcleo desde Adam Smith até Arrow e Debreu, passando por
Jevons e Walras. Tal estudo tem sido desenvolvido desde a década de 1870 mediante o uso do cálculo diferencial e,
mais recentemente, com a ajuda da teoria dos jogos. A teoria econômica, em princípio, não presta atenção às
características físicas dos bens. Assim, não afirmaria que um bem, pelo fato de ser um alimento, é mais necessário que
'outros que possam ser mais supérfluos. A ciência econômica não faz distinção objetiva entre o necessário e o
supérfluo, mas ocupa-se somente das preferências que se manifestam no mercado.

A demanda de alguns bens apresentará talvez um efeito Giffen, isto é, aumentará à medida que aumentem os
preços. Os bens Giffen (ou, menos neutramente, os bens "inferiores") definem-se como bens que apresentam uma
demanda com elasticidade-renda negativa; quer dizer, quanto maior é a renda do consumidor, menos consome. Os
manuais dão como exemplo as batatas e o pão, embora também mencionem a margarina em alguns países do Atlântico
Norte (antes de que o colesterol fizesse sua aparição), ou os automóveis Chevrolet nos Estados Unidos. Os textos
avançados de economia não dão exemplo algum. O processo de formação das preferências dos agentes a, b, c etc., em
relação aos bens x, y, z etc., torna-se inteiramente inescrutável; as características físicas dos bens não intervêm em
nenhum aspecto da explicação. Assim, alguns jovens estudantes de economia se perguntam (pelo menos durante alguns
meses, enquanto a formalização matemática não os desencaminha) por que razão o pão e as batatas são bens Giffen,



mas a carne não. Os alimentos são comidos tanto por razões fisiológicas como por razões sociais e simbólicas. Com
efeito, estar gordo tem um valor social positivo em algumas culturas, geralmente nas nações pobres. Em alguns países
do Atlântico Norte, pelo contrário, o envólucro dos alimentos apresenta uma etiqueta indicando seu conteúdo em
calorias ou em joules, com o objetivo de facilitar o cálculo de como gastar uma determinada quantidade de dinheiro
comprando a menor quantidade possível de energia alimentícia (e não, naturalmente, para facilitar o cálculo de uma
dieta suficiente ao menor custo crematístico possível). Uma antropologia biológico-econômico-cultural dos hábitos
alimentícios do ser humano é uma matéria interdisciplinar que não se ensina em nenhuma faculdade; só os
historiadores e os antropólogos estão numa posição acadêmica que lhes permitiria estudá-la (Mintz, 1985).

A alocação de terra e trabalho aos produtos agrícolas básicas, que alimentam as pessoas pobres, só pode ser
compreendida prestando atenção a suas características físicas e químicas e à fisiologia da nutrição. Mas a ciência
econômica não quer explicar a origem das preferências, e tudo o que necessita é que as preferências se expressem de
acordo com as regras que permitam uma análise formal. A economia se converte, assim, numa ciência da escolha entre
qualquer coisa em geral e nada em particular.

Esta é a razão por que outros campos de estudo são invadidos por paródias da microeconomia, tais como a
rational choice na ciência política (Barry, 1982), a aplicação da teoria dos jogos à estratégia militar (Freedman, 1981),
ou o estudo microeconômico das transações amo', rosas dentro e fora do marco familiar (Becker, 1981). Estes estudos,
que levam ao limite o princípio da valoração subjetiva, põem de manifesto o fato de que a teoria econômica supõe a
comensurabilidade de coisas que, de outra ótica, seriam provavelmente consideradas incomensuráveis. Pede-se-nos
que aceitemos, por exemplo, que a racionalidade da escolha feita por líderes políticos entre centenas de milhares de
mortes e a conquista de territórios (ou outros ganhos políticos) têm algo em comum com a escolha entre pêras e maçãs,
numa curva de indiferença da microeconomia elementar

A segunda virtude desses estudos é o fato de que, ademais, evidenciam que a economia não precisa operar com
o pressuposto da existência de agentes econômicos egoístas. Nos jogos da teoria dos jogos (tais como o da "galinha"
ou o do "dilema do prisioneiro"), o egoísmo dos participantes pode levar a resultados terríveis, de forma contrária à
"mão invisível". Assim, no que poderíamos chamar de "teoria econômica da guerra" - não no sentido substantivo de
um estudo do que ocorre, ou mais propriamente do que teria ocorrido com a economia em tempo de guerra (aumento
dos investimentos não-produtivos, inflação, racionamento), mas no sentido formalista associado à teoria dos jogos - os
agentes têm em conta as ações e reações de outros agentes, e podem escolher racionalmente uma estratégia de
cooperação, em vez de comportar-se como paradigmáticos homines economici. Mas o princípio metodológico básico
da ciência econômica continua presente: o economista tomará como seus únicos dados objetivos ás inescrutáveis
valorações subjetivas dos indivíduos.

 
A taxa de desconto

Uma determinada taxa de desconto do valor atual da demanda futura implica uma determinada atitude ética
com relação às gerações futuras. A questão surge não somente ao considerar-se a alocação intertemporal de recursos
esgotáveis, mas, também, na economia do crescimento. No contexto da teoria do crescimento econômico, os
economistas podem permitir-se o luxo moral de não descontar o futuro, evitando ao mesmo tempo as conseqüências
igualitaristas que uma taxa zero de desconto supõe para a alocação de recursos esgotáveis. Como escreveu Ramsey:
"não descontamos o desfrute distante em comparação com o imediato, prática eticamente insustentável .e que é
conseqüência simplesmente da pobreza de nossa imaginação" (Ramsey, 1928, p. 543). A questão é que, mesmo sem
descontar o futuro (ou sem supervalorizar o presente), o sacrifício que se pode pedir à geração atual (na forma de uma
redução do consumo em favor do investimento) estará limitado em virtude do princípio da utilidade marginal
decrescente, já que supomos algum aumento futuro do consumo por pessoa. O crescimento econômico, que se supõe
seja uma conseqüência da poupança atual, possibilitará um futuro mais próspero e, portanto, um "desfrute marginal
futuro" inferior ao "desfrute marginal atual".

Na maioria dos modelos de crescimento econômico não se tem em conta o princípio moral de Ramsey. O
sacrifício atual no consumo, que possibilita um ~ aumento no investimento, é comparado com o valor atual descontado
do aumento do consumo futuro atribuído ao investimento suplementar do período atual. Supõe-se um futuro radiante e
desconta-se seu valor atual. Todavia, se saímos do discurso fechado da economia do crescimento e entramos na
economia dos recursos esgotáveis, não podemos então saber se o futuro será mais ou menos próspero que o presente.
Na verdade, em vez de poder supor um futuro mais próspero, encontramo-nos na situação inversa: uma maior taxa de
desconto levará consigo um maior ritmo de .esgotamento e, portanto, conduzirá a um futuro menos próspero. Pode-se
procurar escapar à necessidade de pronunciar-se eticamente,. afirmando que a taxa de desconto (seja alta, baixa ou
inclusive negativa) revela o grau de preferência dos agentes econômicos pelo presente corri relação ao futuro. Seria tão



inútil discutir com os agentes. econômicos sobre tais preferências temporais como fazê-lo, por exemplo, sobre suas
valorações dos diferentes produtos contidos na dieta, que não constituem questão de ética, mas de idiossincrasia. Em
princípio, todo mundo pode expressar-se no mercado. Os economistas diriam que, se a distribuição da renda é tal que
algumas pessoas têm tão pouca força no mercado ,que morrem de fome, ,e se isto é considerado indesejável, esta
situação pode ser mudada por meio do sistema fiscal (ou, de forma mais radical, mediante uma mudança na
distribuição dos "títulos" que proporcionam urna renda, como, por exemplo, os de propriedade da terra).

Não obstante, ao considerar a alocação intergeracional de recursos esgotáveis, vemos que a questão não radica
apenas no fato de que os preços e quantidades resultantes da participação dos agentes econômicos no mercado podem
ou não privar alguns deles do necessário para a subsistência. A questão prende-se também ao fato de que os que ainda
.não nasceram não podem, obviamente, expressar-se no mercado atual. Atribui-se um peso á suas demandas futuras,
seja ele grande ou pequeno. Porém, por que esse peso concreto e não outro? Na economia dos recursos esgotáveis,
descontamos (ou não descontamos) o valor atual da demanda futura de pessoas que serão talvez mais pobres do que
nós. Deveríamos supervalorizar, ao invés de subvalorizar, a. demanda futura? Os agentes econômicos de hoje não
podem subtrair-se a esse dilema moral. Não é que haja um conflito intergeracional: não podemos nem fazer transações
nem lutar com os que ainda não nasceram. O que existe é um conflito intrageracional sobre o valor atual dos
benefícios e prejuízos futuros.

O antropólogo John Earls; por exemplo, que trabalha na área andina, narra este episódio:
 
"Nos primeiros meses de 1977; quando estive na Comunidade de Sarhua (Victor Fajardo, Ayacucho), um dos
habitantes do lugar explicou-me porque "os antigos" haviam construído tantos terraços de contenção por, todas as
colinas dos montes escarpados do rio Qaracha. Estes terraços, construídos na época Wari; estão hoje quase
totalmente destroçados, conquanto o que sobra deles seja facilmente discernível. O amigo sarhuino tomou um punhado
de terra, indicou seu estado arenoso e inútil para a produção agrícola; disse que cada vez mais os solos da região
estão ficando desse jeito pois os governos modernos já não renovam os terraços e cada estação de chuva leva mais
terra, e a leva aos rios Pampas e . Apurimac. e finalmente à Montanha (quer dizer, à Amazônia)... Além disso,
assinalou que, como a população da região e da Serra em geral continua se alimentando, e mais ainda a de Lima,
onde "quase não produzem contida", num futuro não tão longínquo haverá uma escassez de alimentos, e os de Lima
terão que vir à Serra para trabalhar na construção de coisas úteis, como paredes de contenção, açudes ou aquedutos
etc., como nos .tempos antigos. Nesses meses, as ;chuvas ainda não tinham vindo e existia a possibilidade de uma
forte seca, de modo que, o governo enviou um engenheiro às comunidades da região para observar a situação
alimentícia em tal eventualidade. Ao perguntar-lhe por que não se reconstruíam os antigos terraços para evitar a
erosão (recordando a conversa descrita acima), respondeu-nos que tal obra não era economicamente "rentável".
Assim, não dica nenhuma dúvida a respeito de quem tem a teoria mais aceitável no tocante às inter-relações das
diferentes velocidades de mudança nesses fatores tão básicos para a produção agrícola. Nenhum ecólogo discutiria a
teoria sarhuina nem sua predição catastrófica derivada'' (Earls; 1977, em Lajo, 1982, p. 26-27).
 

Vemos aqui; em termos de teoria econômica, uma diferente, valoração do valor atual. de benefícios futuros,
aplicando este camponês uma taxa de desconto inferior à aplicada pelo engenheiro.
 
A economia de Frederick Soddy: uma crítica da Contabilidade Nacional

A crítica ecológica questiona as definições dos termos do discurso econômico, como ocorre com o termo
"produção". Nesse sentido, foi sempre destrutiva das teorias do crescimento econômico, embora isso não signifique
que os primeiros ecologistas tenham sido pessimistas tecnológicos.

Frederick Soddy (1877-1956) foi um crítico da teoria econômica sem ser pessimista com relação ao progresso
técnico. Desde 1903, acreditou que a energia radioativa procedente da desintegração do átomo poderia mudar as
perspectivas da humanidade; embora duvidasse das possibilidades de desenvolver a tecnologia que acelerasse a fissão
dos átomos autofissionáveis das substâncias radioativas: Trabalhou com Rutherford, em Montreal, nas investigações
sobre desintegração atômica, e posteriormente em universidades escocesas. Soddy descobriu e deu nome aos isótopos,
pelo que obteve o Prêmio Nobel de Química em 1921. Em 1919, regressara a Oxford, como professor de Química; em
sua segunda tentativa de obter uma cátedra na universidade em que fora estudante. Nem os cientistas nem os
economistas prestaram atenção a suas doutrinas econômicas, desconhecidas até hoje, inclusive pelos economistas de
sua antiga universidade, .apesar dos recentes artigos de Trenas (1979.)e Daly (:1980). Soddy deu o título de Economia
Cartesiana a duas conferências pronunciadas sem 1921 para estudantes da London School of Econornics e do
.Birkbeck College da Universidade de Londres. Com este título, propunha-se a ressaltar que sua crítica não se baseava



num pessimismo romântico quanto ao porvir tecnológico, mas num enfoque nacionalista das categorias econômicas e
da ciência econômica. De nossa parte; destacamos o título de suas conferências, porque agora está na moda situar o
"pensamento ecológico" em oposição ao método científico e ao pensamento analítico, como, por exemplo; nos escritos
do místico californiano Fritjof Capra, que acredita que a "compreensão dos ecossistemas é dificultada pela própria
natureza da mente racional" (Capra, 1983, . p. 25). Esta moda foi favorecida pelas filosofias irracionalistas da ciência
imperantes durante os anos 1960 e 1970 (cf. Newton-Smith, 1981).

Soddy dissentiu das opiniões de Keynes sobre o crescimento a longo prazo, expostas por este em seu texto
sobre as Conseqüências Econômicas da Paz. A riqueza foi definida por Soddy como um fluxo que não poderia ser
poupado, rezas apenas gasto. Para ele, a riqueza real provinha do fluxo de energia solar, consumida à medida que
chegava, e não podendo ser acumulada. Parte dessa riqueza tomava a .forma dos chamados bens de capital, °sendo
medida como capital financeiro, isto é, como créditos contra a comunidade. A riqueza real, na forma de uma colheita
de trigo, por exemplo, apodreceria ao ser armazenada por muito tempo, enquanto que a riqueza que tomava a forma
de bens de capital e que se contabilizava como capital financeiro, era vista como não sujeita à decomposição, mas, ao
contrário, destinada a crescer a juros compostos, ad infinitum. Isto, no entanto, não era mais que uma simples
convenção .da sociedade humana e, portanto, sujeita a valores éticos contingentes. Tais valores poderiam ser
historicamente variáveis, mas não poderiam opor se de forma permanente aos princípios da termodinâmica.
Poderíamos estar de acordo em que um motorista tem uma vida espiritual que transcende os mecanismos de seu
automóvel, mas nós o consideraríamos um tolo se o seu espírito o conduzisse u querer fazer funcionar seu automóvel
:com gasolina já utilizada anteriormente.

Os economistas.são vítimas desse engano. Keynes parecia acreditar que a riqueza, e não °a divida,, aumenta
.segundo as regras dos juros compostos, "fato" que ele opôs à lei malthusiana da população. Escrevera ele que uma
progressão geométrica pode cancelar outra, e que século XIX fora capaz de esquecer a fertilidade da espécie humana
devido às virtudes vertiginosas dos juros compostos. 0 capital, segundo Keynes, era como um, -bolo que, um dia,
graças aos juros compostos, seria suficientemente grande para satisfazer a todos, a menos que fosse consumido numa
guerra. Uma vez que o estoque de capital tivesse aumentado o bastante, desapareceriam o trabalho excessivo, o
empilhamento urbano e a fome, podendo a comunidade dedicar-se ao exercício de suas faculdades mais nobres. Pois
bem, insistiu Soddy, sabemos todos que não é possível ter um bolo e comê-lo ao mesmo tempo. O capital não poderia
ser de fato armazenado, porque estaria sujeito a uma lei de decréscimo contínuo, já que, em termos físicos, trata-se de
uma energia incorporada a certos objetos, sujeita à lei da entropia.
 
0 que significa "capital" e "investimento"?

Se uma parte da renda é poupada e investida, isso aumentará o estoque de capital, quer dizer, a capacidade
produtiva. Não existindo escassez de demanda (e, no curto prazo, a demanda terá sido estimulada pelo investimento), a
produção aumentará, sendo possível, no longo prazo, remunerar esse investimento com uma parte do aumento da
produção. Soddy tinha dúvidas fundamentais a respeito desta forma de entendera economia, perguntando-se se não
estaríamos investindo demasiadamente. Em todos os seus escritos econômicos, adotou uma. linha diferente da dos
chamados "tecnocratas" que afirmavam: "no que concerne à produção; nossa capacidade é tão grande que é possível
satisfazer sem demora a praticamente qualquer demanda de bens... Uma enorme energia, que se expande sem cessar
em uma energia cada vez mais intensa, foi posta sob controle e, dando-se-lhe a oportunidade, pode conseguir,
qualquer coisa" (Henderson, 1931, pp. 10-11). Os "tecnocratas" atribuíam os problemas econômicos à falta de
demanda efetiva decorrente da má distribuição da renda. Soddy também se preocupava com a distribuição da renda, e
sua . crítica ecológica da economia dirigiu-se contra os rentistas e os capitalistas. Contudo, deu mais importância aos
problemas de oferta que aos de falta de demanda efetiva. Seu questionamento do excesso de investimentos não surgiu
da preocupação de que a capacidade produtiva pudesse superar a demanda efetiva. Suas reflexões caminhavam numa
direção diferente, que os economistas ainda. têm grande dificuldade para compreender.

No sentido físico, o investimento consiste no gasto de recursos materiais e energéticos para a construção de
instalações com o propósito de aumentar a capacidade produtiva. No sentido financeiro, investimento significa
comprar um pedaço de papel que dá direito a juros ou dividendos e, por conseguinte, a uma parte da produção. Pois
bem, Soddy afirmou que muitos investimentos não aumentam a capacidade produtiva num sentido físico, mas antes
aumentam a destruição de recursos não renováveis. Ao mesmo tempo, crescem as dívidas. Os economistas
acreditavam que a emissão de ações e obrigações, assim como a dívida pública, podiam aumentar a produção, sempre
que o dinheiro recolhido dessa maneira não fosse gasto no consumo, mas dispendido em investimentos. A produção
aumentaria no curto prazo, até chegar ao limite da capacidade produtiva, em virtude do efeito multiplicador do gasto
em investimentos; e podia aumentar a longo prazo, pari passu com o aumento da capacidade produtiva.



Os investimentos, isto é, o desembolso de dinheiro para comprar bens de capital, deveriam incrementar a
produção, de maneira a que tanto os juros (ou dividendos) como o principal da dívida pudessem ser pagos ao longo do
tempo. Mas, de acordo com Soddy, com exceções tais como a construção de moinhos d'água, por exemplo, os
investimentos não aumentavam realmente a capacidade produtiva; antes aceleravam o esgotamento das reservas de
combustíveis fósseis, tanto na fabricação de bens de capital como em seu uso, uma vez instalados e em pleno
funcionamento. Pois bem, a regra de uma economia capitalista é que todos os créditos concedidos às empresas ou ao
Estado para que se efetuem um investimento, são créditos que devem ser devolvidos, esperando-se ganhar pelo menos
a taxa de juros vigentes até que essa devolução venha a ocorrer. Portanto, se o investimento não aumenta a capacidade
de produção, mas antes apenas a dívida, os credores, que são possuidores de pedaços de papel que chamamos de
ações, obrigações e títulos de dívida pública, receberão uma parte cada vez maior de uma produção em lento
crescimento, estancada ou mesmo declinante. Se uma grande parte do investimento fosse financiada pela dívida
pública, isto conduziria ademais ao que hoje chamaríamos de uma crise fiscal do Estado.

Essa era a análise de Soddy, análise que o levou naturalmente a tratar de questões financeiras, visto que o valor
das dívidas, em termos de produção, dependeria de fatores monetários. Sua análise baseava-se na impossibilidade de
uma acumulação exponencial de capital. Não em virtude das crises de demanda efetiva e das conseqüentes oscilações
do investimento, e por conseguinte da demanda total; mas, antes, por causa do absurdo físico de confundir o gasto de
energia com a acumulação de capacidade produtiva.

As propostas de "crédito social" do Secretário Douglas e de A. R. Orage eram interessantes, escreveu Soddy,
mas impraticáveis por se fundarem também nas virtudes hipotéticas dos juros compostos, que eles queriam aplicar a
todos, os cidadãos e não somente a alguns poucos proprietários de bens de capital. Eles queriam fazer o sistema
funcionar não para benefício dos credores, mas para os verdadeiros criadores da riqueza. A idéia era elogiável, mas
mal enfocada. Por certo, todos esses autores viviam em cidades, longe de qualquer contato com a natureza, e pensavam
que os costumes e regras peculiares que se aplicavam ao comércio urbano podiam ser aplicados à economia em geral.
Seria intelectualmente difícil para qualquer membro da comunidade rural, que sabia como se produzia realmente a
riqueza - pelo processo da fotossíntese - adorar com tanta ingenuidade a instituição da usura.

Soddy escreveu que os economistas provavelmente explicavam a origem do primeiro capitalista como um
Robinson Crusoe, um homem de excepcional engenho e laboriosidade, porque talvez, quando crianças, lhes tivesse
sido ensinado o mito do Gênese. Contudo, o avanço dos conhecimentos mostrara que, se Adão foi um animal, o
primeiro capitalista foi uma planta. As plantas acumulavam energia solar, enquanto nós somente a consumíamos.
Quando o carvão se queima, fica queimado para sempre. Não podemos queimá-lo e guardá-lo no sótão, e menos ainda
continuar acumulando juros sobre o valor do carvão queimado, que é precisamente o que ocorre com o chamado
"capital" dos economistas e empresários. Essa riqueza não foi poupada, mas gasta, com uma contraparte em forma de
recibo que dá ao seu possuidor um direito puramente convencional de obter um tanto por cento ao ano sobre o
montante dessa dívida.

Os empresários e os acionistas eram de fato usurários, apesar de seus esforços por aumentar a riqueza. Agora,
todos podíamos ser usurários, dado que durante a guerra muita gente aprendera a comprar bônus da dívida, que
pagavam juros. Essas convenções sociais desafiavam as leis da física. Para Aristóteles, um usurário era uma pessoa
que não merecia nem mesmo o desprezo, mas hoje em dia, até mesmo os reitores das mais antigas universidades, onde
a cultura e o pensamento grego eram supostamente reverenciados, estavam tão enamorados como qualquer outra
pessoa pelas virtudes dos juros compostos.

Soddy comparou o pagamento de juros e o movimento perpétuo: "uma pessoa que tenha, por exemplo, 20.000
libras investidas a 5%, pode desfrutar perpetuamente, sem trabalhar, de uma renda de 1.000 libras por ano; e, em
seguida, os seus herdeiros. Consumindo riqueza a cada dia de suas vidas, têm sempre a mesma riqueza que no
primeiro dia. Isso não pode ser nem física, nem, economia. É um engano, como qualquer outro exemplo de movimento
perpétuo". Não era, em nenhum caso, economia política aplicável a,~toda a nação; era talvez economia individual ou
"a arte de adquirir um modo de vida professado pelos tutores e mentores dos proprietários": "estão tão acostumados a
viver dos juros da dívida que não se dão conta do absurdo que seria todos tentarem fazer o mesmo. Quando tratamos
da riqueza das nações, mais do que da individual, isto é, quando tratamos da economia política no sentido real... os
pontos de vista do trabalhador manual... estão em estrita concordância com os fatos da vida e com as leis físicas que
regulam a produção de riqueza" (1933, p. 86-87).
Em outras palavras, uma alta taxa de retribuição às poupanças só podia ser paga se es tas se convertessem em
investimentos de alto rendimento financeiro, quer, dizer, se houvesse uma alta taxa de crescimento na economia e
portanto uma alta taxa de destruição de recursos não renováveis; isto é, se o valor atual da demanda futura de recursos
esgotáveis fosse drasticamente rebaixado. Tudo isso se relacionava, ainda que precariamente, porque dependia da



contínua disponibilidade de recursos esgotáveis, da incerteza da mudança tecnológica e da má distribuição da renda
(nacional ou internacionalmente).

Obviamente, os juros compostos nunca haviam operado muito tempo, como mostrava a anedota do imperador
da China e o jogo de xadrez. O imperador solicitou a um homem que lhe ensinasse a jogar xadrez, autorizando-o a
solicitar uma recompensa. O homem pediu um grão de trigo na primeira casa do tabuleiro, duas na segunda, quatro na
terceira, oito na quarta e, assim, em progressão geométrica, até a casa 64. Esta é a regra dos juros compostos. Uma
libra esterlina a uma taxa de juros compostos de 5,5% dobraria em 12,5 anos, e em duzentos e cinqüenta anos
superaria o milhão de libras. Um sistema econômico que permitisse que pelo menos uma parte substancial da dívida
crescesse a juros compostos, teria que ser sumamente prolífico em descobrimentos científicos, como fora o século
XIX, e ainda assim não haveria forma de escapar dos verdadeiros princípios econômicos da física. A economia não
deveria confundir-se com a crematística, a arte de fazer dinheiro, como explicara Aristóteles. Quem sabe Soddy
houvesse lido a Política de Aristóteles ou, quem sabe, tenha aprendido a distinção aristotélica entre economia e
crematística ao ler Marx (O Capital, v. 1, cap. 4). Em todo caso, Soddy acreditava em uma ciência econômica que não
fosse o estudo da economia como algo regulado pelo sistema de preços (estudo esse que poderia ser chamado de
crematística), mas fosse o estudo que proporcionasse a análise de como prover q comunidade dos meios de vida
tornados possíveis pela ciência moderna. Um primeiro passo para essa "utopia científica" seria limitar os direitos dos
credores.

Ruskin foi seu economista favorito, conforme afirmou em tom provocativo, em 1921, a um auditório de
economistas. Ruskin afirmara que não há ganho na troca. Um comerciante que vendesse presuntos com uma margem
de 10%, poderia comprar onze pela soma recebida. corri a venda de dez, podendo imaginar ter ganho um presunto.
Mas, evidentemente, nenhum presunto teria sido produzido em tal transação. Se havia dez presuntos, continuava a
haver dez no final, representando o ganho de toda a vida de um certo número de porcos (dois e meio, no caso)que,
segundo a canção infantil, foram alimentados com cascas de batatas, cujo valor nutritivo deriva da radiação solar.
Como a riqueza é sempre uma forma de energia útil incorporada a algum objeto, aplica-se-lhe a lei da conservação da
energia e, portanto, para cada sinal "mais" haverá um sinal "menos". Neste caso, porém, felizmente, o "mais" é
creditado na conta de nosso planeta, enquanto que o "menos" é debitado na do sol. Do ponto de vista terreno, esse fato
equivale a uma criação real de riqueza. As leis da matéria e da energia não permitem dizer outra coisa.

Desde logo, a proposição contrária (para cada sinal "menos" há um sinal "mais") não se aplica à riqueza,
porque o que nos interessa não é a quantidade total de energia, mas a sua disponibilidade. Sabemos que existe a
tendência natural de que toda riqueza passe, mais ou menos rapidamente, ao sumidouro universal de calor de
temperatura uniforme. A economia convencional era criticável por ter confundido a sombra com a essência, sendo
culpada da mesma má interpretação feita pela velha dama que, à queixa de seu banqueiro quanto a sua conta estar a
descoberto, enviou-lhe um cheque sobre essa mesma conta. Tal confusão surgiu desde o início da ciência econômica,
embora esta tenha sido definida como o estudo da "Riqueza das Nações".

A forma mais freqüente da dívida era sem dúvida o dinheiro, cuja natureza poderia ser facilmente
compreendida em virtude da guerra: a soma de dinheiro teria que estar em relação com os rendimentos * de riqueza,
da mesma forma que um vale de relacionamento com a provisão de alimentos, ou uma entrada de teatro com a
capacidade do local. Mas, agora, entre o dinheiro e os rendimentos existia tão pouca relação como entre um barômetro
e a taxa de nascimentos. Para um químico, era difícil acreditar nas virtudes místicas do ouro que explicariam as ondas
de expansão que se seguiram a cada nova descoberta de uma mina na Califórnia, na África do Sul ou na Austrália:.
Certamente os químicos não são versados em ciências econômicas e vacilam em pronunciar-se sobre tais temas, mas
parece que o que realmente se passara no último século é que a ciência incrementara a grandes passos a renda
mundial, mediante o consumo das reservas de energia preservadas no carvão.

Se houvesse mais alimentos disponíveis, permanecendo igual o número de vales de racionamento, os
possuidores desses vales obteriam mais alimentos pelos mesmos vales. Mas, se a emissão de vales aumentasse no
mesmo ritmo que a provisão de alimentos, os antigos possuidores de vales obteriam por eles o mesmo que antes, e o
incremento de alimentos iria para os possuidores de novos vales. Nessa era de prosperidade, a quantidade de dinheiro
aumentou não apenas pela descoberta de ouro, mas, também, pela introdução dos cheques e outras formas de
pagamento, e desse modo a prosperidade esteve ao alcance não só dos velhos credores, mas de outras pessoas.

Supõe-se que o dinheiro é uma medida de valor, um meio de troca e um depósito de valor A riqueza, não
obstante, é um fluxo; não um depósito. A humanidade estava pedindo o impossível ao fazer propostas para estabilizar
o valor do dinheiro, não considerando a realidade física que há por trás da riqueza real. Soddy explicou a inflação
como uma maneira de tornar suportável o pagamento de dívidas excessivas: um aumento do dinheiro em circulação,
sem um aumento na prosperidade física real, faz diminuir a parte dos credores e, por isso, disse ele, se lhe dá o nome



de inflação, enquanto que uma circulação menor do dinheiro aumenta a parte que lhes cabe e, por isso, se lhe dá o
nome de finanças sensatas. Poderíamos identificar um Soddy de curto prazo e outro de longo prazo. O que dissemos
refere-se ao curto prazo: a inflação favorece os devedores. Entretanto, Soddy teria opinado que a noção de que o
aumento do PIB nominal tenha a longo.prazo qualquer relação com o aumento do PIB real era uma noção errônea, pois
a expansão financeira não tinha nenhuma relação com a disponibilidade de recursos energéticos (talvez pudesse ter
acrescentado: com o custo crescente em energia das novas fontes de energia). Soddy foi um suppty-sider em termos
reais. Não teria estado, pois, de acordo com as propostas (Meade e outros, 1983)de fixar objetivos para o crescimento
do PIB nominal, evitando, mediante um pacto social, que este crescimento se manifestasse apenas como um aumento
de preços. Segundo Meade, poder-se-ia alcançar o crescimento sustentado através do freio nos salários e da
consecução de uma proporção adequada de investimentos na produção, sempre que os pagamentos ao Exterior não
ocasionem um desequilíbrio no balanço de pagamentos. A tarefa do governo é a de facilitar e controlar o crescimento
da oferta monetária e a de promover uma política de rendimentos. Essa mescla de prescrição monetaristas e de
corporativismo keynesiano não teria convencido Soddy, já que não analisa o fluxo real de riqueza.

Era absurdo, pois, falar, de uma " acumulação de capital". 0 capital armazenado no carvão gastava-se, não se
acumulava. O fluxo de energia do sol "pode ser incorporado em algum produto concreto, em alimentos que
apodrecem, em casas que se tornam inabitáveis se não são continuamente conservadas, e em todos os ativos tangíveis
de nossa civilização: estradas de ferro, estradas de rodagem e outras obras públicas, fábricas, molas, navios etc. Todos
estão sujeitos igualmente a um processo de decrescimento composto... A riqueza é a renda * e não pode ser poupada"
(1922, p. 14).

Conquanto o indivíduo não possa armazenar riqueza - quase nunca dispõe de riqueza real para subsistir uma
semana - pode acumular dinheiro, "sejam conchas ou fichas metálicas, ruas, cada vez mais, simples bilhetes de papel",
e a comunidade reconhece o direito dos possuidores destas fichas, que não geram riqueza real, a requisitar parte da
corrente de riqueza que flui nos mercados num momento dado. Quanto mais riqueza-capital se gaste, maior é a divida,
que se converte, como disse Ruskin, "em poder. sobre as vidas e trabalhos de outros" (Soddy, 1922, p. 15).

 
Contabilidade Nacional

Poder-se-ia dizer; respondendo a Soddy, que; na contabilidade econômica, a parte de bens de capital que é
considerada depreciada anualmente é deduzida do "produto líquido". Assim, o PIB inclui todo o investimento, e
somente uma parte será considerada como investimento liquido; o resto é contado como amortização, subtraída do PIB,
se queremos obter. uma medida do "produto líquido". Assim, pois, as críticas de Soddy parecem estar fora do lugar, a
menos que se recorde que a contabilidade nacional não inclui nenhuma partida (ou apenas uma muito pequena) para o
esgotamento dos recursos naturais, com base na regra comumente aceita de que a descoberta de novas reservas
compensa o gasto desse "capital", que portanto não se amortiza. Nas palavras de Naredo: ".:.as contabilidades
nacionais dão às rendas derivadas das indústrias extrativas um tratamento similar ao de outras atividades, fazendo
abstração da vida limitada das jazidas, do mesmo modo que abordam os derivados da agricultura independentemente
da fertilidade do solo: nem a fertilidade, consumida por práticas empobrecedoras da terra,, nem os minerais, extraídos,
figuram como consumos das atividades agrárias -ou extrativas, mas apenas têm um reflexo no valor de suas -
provocações vendidas e estritamente contabilizadas. Esta assimetria que surge entre o raciocínio em ciclo fechado do
sistema econômico e o ciclo necessariamente aberto de energia e materiais sobre o qual há de assentar-se a vida da
humanidade... aflora no tratamento... de todas as atividades que se beneficiam do contexto em que se desenvolvem e
contribuem para degradá-lo".

O ponto é de tal importância que merece maior consideração. Vejamos como um moderno e influente
macroeconomista keynesiano (Okun, 1981) trata esta questão que, sintomaticamente, recebe uma menção superficial.
Okun partia da premissa de que na economia há subjacente uma "linha de tendência à prosperidade", podendo-se
quantificar o custo da crise pela comparação entre a produção atual e a tendência. Este é o tipo de análise que entrou
na moda já nos primeiros informes do conselho de assessores econômicos do presidente Kennedy. Okun desejava
estabelecer a existência ou não de uma discrepância entre o custo de uma crise, tal como poderia ser medido pela perda
de produção atual comparada com a linha de tendência, e o "custo social" de uma crise; talvez existam alguns
benefícios ocultos numa crise, não captados por uma contabilidade econômica normal. Entre esses benefícios, Okun
considerou um menor grau de uso e de desgaste dos bens de capital (já que em tempos de crise trabalham abaixo de
sua capacidade plena)., considerando também, que a extração de recursos não renováveis, numa crise, seria menor do
que se a economia estivesse seguindo sua linha de tendência à prosperidade.

Suponhamos um agricultor que compra um trator acreditando que ele lhe durará cinco anos. A cada ano,
separará parte de sua renda, a fim de que, ao cabo de cinco anos, esteja em condições de adquirir um novo trator: de



outra forma, estaria se descapitalizando, perdendo capital. Ao final do prazo, os modelos de trator terão provavelmente
variado e possivelmente o agricultor não só estará em condições de manter íntegra sua capacidade produtiva (o que
constitui o objeto da amortização), mas inclusive de ampliá-la, fazendo um novo investimento líquido (involuntário),
se os novos modelos são mais eficazes. Suponhamos agora que exista uma crise e que o agricultor deixe parte da terra
sem cultivar, já que prevê dificuldades na hora de vender o produto. O trator trabalhará um menor número de horas por
ano. Poderia parecer que se o agricultor continuasse com seu plano de amortização (por exemplo, uma quinta parte do
preço do trator por ano), estaria amortizando demasiadamente, dado que o trator está sujeito a menos uso e menor
desgaste. Mas, apesar de haver menor desgaste físico, o "desgaste" econômico continuará sendo o mesmo: o trator se
converterá em antiquado tecnologicamente e, ao longo do tempo, o agricultor terá um custo de produção maior do que
o dos agricultores que empreguem modelos mais novos. Urna parte da amortização corresponde ao desgaste físico e
outra à obsolescência tecnológica. Num período de crise econômica, o desgaste físico do capital será menor, o que
constitui um benefício oculto. A estimativa de Okun é a seguinte: um terço do total de fundos destinados à
amortização poderia ser atribuído a esses "custos de utilização". Dado que amortização do capital fixo (excluindo o
"capital" em habitações) é aproximadamente de 7% do PIB, uma queda de 1% no PIB significa uma redução
compensadora não registrada dos custos de utilização de apenas 0,02% do PIB . (Okun, 1981, p. 274).

Isto está suficientemente claro e nos serve de introdução ao cálculo do "benefício social" devido à menor
extração de recursos esgotáveis, em conseqüência da crise. Em princípio, a perda de capital que se produz ao esquecer
de amortizar um trator é similar à que se produz ao esquecer a amortização do petróleo extraído. Entretanto, Okun não
faz nenhuma correção aos custos da crise em virtude da menor extração de recursos esgotáveis, em virtude de as
contas nacionais não registrarem nenhuma dedução pelo esgotamento destes, já que nelas tampouco se inclui o valor
do inventário das novas descobertas de recursos esgotáveis (antes de sua extração) (Okun, 1981, p. 275). Esta é uma
convenção contábil extraordinária.

Suponhamos a contabilidade nacional de uma economia pecuária. A cada ano, às vacas ou as ovelhas produzem
um certo número de crias, das quais uma parte é consumida e outra permanece no rebanho para substituir as vacas e
ovelhas que morrem de forma natural. A contabilidade atual praticada a respeito dos recursos esgotáveis
corresponderia a considerar como produção líquida todas as crias de vacas ou ovelhas (as quais seriam todas comidas),
sem fazer nenhuma previsão de "amortizações" (quer dizer, sem manter a capacidade produtiva do rebanho). No caso
do petróleo ou de qualquer outro recurso esgotável, essas práticas contábeis supõem que não são esgotáveis, isto é, que
as novas descobertas manter-se-ão ao mesmo ritmo que o consumo habitual.

Um sintoma de que as descobertas não continuam foi a batalha pelo controle da Gulf Oil em 1983 e princípio
de 1984. O financista texano T. Boone Pickens fez uma oferta de compra de ações para, uma vez controlada a
companhia, mudar sua política, não destinando dinheiro a novas prospecções de petróleo e liquidando as consideráveis
reservas de petróleo da companhia para investir essa renda em atividades mais rentáveis. Mas não teve êxito nessa
política (pelo menos no território dos Estados Unidos). Os novos descobrimentos de jazidas de petróleo não parecem
ocorrer ao mesmo ritmo que a extração e, nos últimos cinco anos, a vida "produtiva" das reservas dos EUA havia
caído de 11,1 para 9,4 anos. O ponto de vista do senhor Pickens era simples: dado que as grandes companhias
"produzem" (nos EUA) mais petróleo do que encontram, os acionistas deveriam conseguir o máximo benefício ou
lucro desse processo de liquidação, (Financial Times, 7 e 9 de março, 1984). Convenceu muitos acionistas. Entretanto,
esta política não teria sentido para o conjunto da economia, que conta com o petróleo como uma das fontes de energia
mais baratas (em termos de custo de energia, cf. Slesser, 1979) para uso exossomático.

À menor taxa de esgotamento dos recursos não renováveis, em virtude de uma crise, poder-se-ia, pois, atribuir
um valor na contabilidade econômica nacional; como "benefício social" não captado pelos valores de mercado. O
modo pelo qual deveria ser calculado depende de como seja contabilizado o valor atual da de manda das futuras
gerações.
 
Precursores da economia ecológica

Com base, pois, numa crítica racional das teorias de crescimento econômico, Soddy formulou implicitamente
uma crítica da Contabilidade Nacional e, ao mesmo tempo, formulou a disjuntiva entre um questionamento radical da
distribuição (com uma crítica da apropriação de uma parte da produção por capitalistas e rentistas) ou um maior
crescimento econômico (e, portanto, a necessidade de novas fontes de energia, uma questão na que era realmente um
entendido e sobre a qual teve opiniões fortes e cambiantes ao longo da vida).

A riqueza dependia das leis físicas: "Antes, os proprietários da terra, a qual, com as radiações solares que caem.
sobre ela, proporciona um ingresso de riqueza, se asseguravam, em forma de renda, uma parte da colheita anual, sem
trabalhar nem oferecer nenhum serviço Assim pôde consolidar-se de forma permanente uma classe ilustrada e ociosa.



A época atual parece haver concebido a absurda noção de que o dinheiro, que permite comprar terra, deve ter
conseqüentemente o mesmo poder de produzir rendimentos que tem a terra" (Soddy, 1933, p. 6)

Freqüentemente, o destino das idéias depende da posição daqueles que as sustentam Soddy parecia encontrar-se
numa posição favorável: Prêmio Nobel; professor em Oxford, publicando em inglês. Uma razão para a falta de
resposta acadêmica, tanto dos economistas como de seus colegas cientistas, foi talvez o fato de que a prática da ciência
econômica estivesse j á muito profissionalizada. Os biólogos e ecólogos de plantas e animais começavam a interessar-
se pelo estudo das eficiências energéticas, mas não quiseram invadir agressiva e descaradamente o terreno profissional
dos economistas e historiadores. A profissionalização, contudo, não explica a falta de impacto político. Os marxistas
(em todas as suas variedades relevantes) podem ter acreditado demasiadamente no crescimento econômico (e na teoria
marxista do crescimento econômico)para ter como prestar atenção a ele O "ecologismo" de Soddy, no sentido
moderno, é perceptível, por exemplo, em suas observações sobre a agricultura, enfatizando que, com relação à
"energia interna da vida", esta continuava sendo "a indústria-chave"; o que a ciência podia fazer era prestar uma ajuda
indireta, já que tudo permanecia inalterável: a "coleta da luz solar mediante a intervenção da clorofila e sua
transformação na energia química dos alimentos, seja diretamente ou através da ação transformadora intermediária dos
animais" (1933, p. 38). Isto pode tê-lo feito atraente para os populistas pró-camponeses, descendentes dos narodnik
russos, os quais, nos anos vinte e sobretudo nos trinta, eram de qualquer modo uma espécie praticamente extinta. Os
anarquistas, nos poucos lugares em que ainda existiam, não liam muitos livros, ou pelo menos não liam Soddy, e
acreditavam firmemente no progresso técnico.

Desenterrar precursores do "ecologismo" contemporâneo, como Soddy (muito citado por Foley, 1981), tem a
virtude não tanto de apresentar argumentos que foram expostos também por um certo número de outros autores,
precursores de Georgescu-Roegen (cf. Martínez Alier, 1984, 1987; Naredo, 1987), e que agora nos são familiares, mas
principalmente de colocar a pergunta: por que este silêncio, na época e tanto tempo depois? Por que a falta de
receptividade nos círculos acadêmicos, e -por que a falta de consumo ideológico e político de tais idéias? Em lugar de
um exemplo de construção social de um campo de conhecimento, eis aqui um exemplo de resistência social
persistente, a partir de muitas direções diferentes, contra a consolidação de um novo campo do conhecimento, a
economia ecológica.
 
Neonarodnismo ecológico

Confunde-nos o fato de que o ecologismo de esquerda tenha crescido politicamente na década de 70, e ainda
continue crescendo, não tanto no Terceiro Mundo como entre parte da juventude de alguns dos países mais
superdesenvolvidos. Poderíamos perguntar-nos: por que o movimento "verde". teve um período de gestação tão
extremadamente longo? E por que ignorou alguns de seu antecessores mais destacados? Também, por que nasceu
apenas nos primeiros anos da década de ?0? Na Europa, há poucos anos, talvez se entendesse melhor uma expressão
como "maoísmo ecológico" do que neonarodnismo, para indicar o sentido de uma ideologia pró-camponesa
igualitarista. Entretanto, não temos nenhuma roupa neomaoísta para vestir. Trata-se simplesmente de que as condições
de existência social dos habitantes do mundo que não conseguiram beneficiar-se da prosperidade associada ao uso
exossomático dos combustíveis fósseis, e que têm dificuldade inclusive para alcançar a quantidade necessária de
energia endossomática, leva-os a interpretar a história humana dos últimos duzentos anos em termos de um
crescimento das forças destrutivas em beneficio de uma minoria; desse modo, perderiam a fé no crescimento
econômico ou no desenvolvimento das forças produtivas, ativando-se suas urgências redistributivas.

É um fato que o movimento de 1968 ocorreu pouco antes de que a crítica ecológica começasse a ter peso
politicamente e; ao, mesmo tempo, é pena que tenha coincidido com uma moda antiempirista e anti-racional
passageira, na qual, por assim dizer, valorizava-se mais a astrologia do que a astrofísica, e o estudo da fisiologia da
nutrição era menos apreciado que o último capricho dietético. Entretanto, alguns dos temas e autores de 68 prepararam
o terreno para a crítica ecológica. Não só o maoísmo e o guevarismo; também, por exemplo, o utopismo marxiano de
Bloch, que data de 1918; a revitalização do comunalismo anarquista, conquanto em algumas versões (de Murray
Bookchin)baseado inicialmente numa concepção etnocêntrica norte-americana da abundância; a escola de relações
internacionais que baseou sua análise na dependência ou no "desenvolvimento do' subdesenvolvimento", nas palavras
de A. G. Frank, ainda que não prestasse atenção aos economistas ecológicos para uma discussão do "intercâmbio
desigual"; e, talvez principalmente, a crítica de Marcuse sobre a "unidimensionalidade" humana sob o capitalismo
moderno, que era uma crítica do fetichismo da.mercadoria (a ficção da comensurabilidade), embora não tenha
sublinhado o esgotamento dos recursos e sua desigual -distribuição.

Uma explicação alternativa para o êxito do ecologismo de esquerda não considera tanto o trabalho preparatório
de 1968 como as realidades de 1973: a. "crise energética". Mas esse termo poderia também significar a falta de



consumo endossomático de quantidades satisfatórias de energia alimentícia e, nesse sentido, o ano de 1973 seria.
irrelevante. Mesmo se consideramos apenas os combustíveis fósseis para uso - industrial, as quantidades disponíveis
não foram significativamente menores ou maiores em 1973 do que em 1963 ou 1983, e a OPEP havia sido fundada
alguns anos antes. Se o preço do petróleo subiu em 1973, isso se deveu a que, em alguns lugares, mudou a percepção
da realidade. Se a economia ecológica houvesse se convertido antes numa disciplina academicamente aceita e/ou numa
base para uma ideologia política essa percepção poderia ter mudado antes. Por exemplo na "era do guano" poder-se-ia
ter discutido qual era o preço adequado desse recurso esgotável para que sua distribuição intergeracional fosse "ótima".
O próprio Liebig, cuja idéia principal era passar de uma agricultura de espoliação , a uma agricultura de restituição
mediante a nova "química agrária" dos anos 1840, escreveu que o guano "era um dos meios mais infalíveis para
aumentar a produção de carne e cereais", e Boussingault disse que, segundo os cálculos realizados por Humboldt,
ficava claro que seria preciso esperar trezentos anos para que se formasse uma camada de guano de não mais de um
centímetro de espessura, com oxcrementos das aves que produzem esse adubo. Um lapso de tempo assustador seria
necessário para que se acumulasse uma camada de uns vinte ou trinta metros. Camadas dessa espessura existiam em
muitos lugares, há não muito tempo: mas, agora que o guano se .convertera em alvo das empresas comerciais, estava
desaparecendo rapidamente (Boussingault, 1845, p. 381). A heteronomia, da agricultura européia, sua dependência de
um subsídio energético e material externo, provocou uma discussão ecológica semelhante à atual? Disse alguém que o
aumento da produtividade da agricultura européia constituía o reverso da destruição de recursos esgotáveis e de vidas
humanas em um lugar distante, e desolado como as ilhas guaneiras da corrente de Humboldt? Outros territórios eram
espolia dos para evitar a prática de uma agricultura de espoliação na Europa e para devolver a suas terras os nutrientes
incorporados às plantas. Uma história ecológica complementaria, com um cálculo da espoliação em termos físicos, o
estudo dos preços pagos, das transações financeiras e das lutas políticas desenvolvidas no Peru por uma burguesia
nacional incipiente, mas fracassada.

É possível que na próxima curva ascendente do ciclo político, talvez na década de 1990, o ecologismo continue
crescendo e venha a deitar raízes em ambientes mais idôneos do que Berlim ou Amsterdã. O esgotamento dos recursos
é uma questão que vem sendo discutida pelos economistas ecológicos há cem anos. O que importa é ver como são
interpretados na história humana os fatos da história da natureza, e não sua realidade incorpórea. Os novos
economistas ecológicos (como Georgescu-R,oegen e outros; não muitos)previram o ano de 1973; em hora 'em
princípio tenham tido pouco impacto. Eles próprios desconheciam a velha economia ecológica de Soddy e outros
autores. O esgotamento de recursos, o fluxo de energia e materiais é um, fenômeno histórico; sua percepção também o
é.

Indícios de que as percepções estão mudando e de que está se iniciando um neonarodnismo ecológico podem
ser observados no México (cf. Toledo, 1984), país onde a dependência da importação de cereais (para consumo
humano e não para ração animal;,como na União Soviética)cresceu para aproximadamente 20% do consumo total. O
México; ao mesmo tempo, exporta e propõe-se a exportar grandes quantidades de petróleo e gás natural para os
Estados Unidos, de onde provêm os cereais. O caso da Nigéria é parecido.

O cálculo, em termos de vantagens comparativas, daria diferentes resultados se o trabalho dos camponeses
mexicanos fosse avaliado de acordo com um custo de oportunidade que considerasse a escassez de trabalho nas
cidades e as externalidades negativas de uma congestão urbana extrema, e se os recursos limitados fossem avaliados
num horizonte temporal mais amplo, utilizando-se taxas mais baixas de desconto do valor atual da demanda futura.

De acordo com isso, Schejtman argumentou que, nos países em que a população rural é ainda superior a 30%
da população total e nos quais há má nutrição não somente nas áreas urbanas, mas, também, nas rurais, o
abastecimento de alimentos não deve depender do setor capitalista e das importações. O campesinato deve converter-
se no pilar fundamental de uma estratégia de seguridade alimentar a nível nacional e individual. Como analisou o
próprio Schejtman (bem como outros autores que discutiram a questão no contexto dá parceria, por exemplo), existe o
fato de que os camponeses podem utilizar sua própria força de trabalho e a de suas famílias com. maior intensidade do
que o fariam sob as condições do trabalho assalariado. Existe também o fato de que o subsídio de energia externa não
renovável .é muito menor para a agricultura tradicional do que para á "moderna" agricultura capitalista. Não só
aumentaram as importações de cereais, como, também, há um deficit crescente na conta de pagamentos externos,
motivado pela importação de fertilizantes, pesticidas e maquinaria agrícola. Schejtman assinala (1983, pp. 178-
180)que a generalização para a América Latina do modelo de sistema alimentar dos Estados Unidos, no que respeita
às formas de produção e aos padrões de consumo; implicaria (na base dos cálculos feitos pelos Steinharts, 1974)que,
para alimentar a população latino-americana, seria necessário o equivalente a sete m.b.d. de petróleo (isto é, cerca de
sete vezes as importações de petróleo do Brasil ou quatro vezes as exportações que o México faz desse produto). Tais
quantidades são grandes, mas não exageradamente grandes. Mesmo a agricultura mais intensiva em energia encontra



limites a seu crescimento na capacidade do corpo humano para consumir comida, conquanto esses limites possam ser
expandidos mediante o consumo de carne, assim como podem ser mesmo impulsionados para mais longe, se
consideramos que pode ter interesse crematístico a conversão de combustíveis fósseis em quantidades ligeiramente
maiores de etanol.

A energia adicional requerida para situar o sistema alimentar latino-americano a nível do dos Estados Unidos é
da ordem de 20 a 2500 do consumo estadunidense de combustíveis fósseis para todos os usos. Não é, portanto,
inteiramente irrealista acreditar na modernização da agricultura na América Latina, uni continente já relativamente
industrializado, urbanizado e sem camponeses. Entretanto, posto que parece improvável, por razões sócio-politicas e
crematísticas, que o Bom Vizinho ou qualquer outro ponha tais recursos á sua disposição, a contabilidade energética
está hoje começando a proporcionar argumentos sólidos em favor da persistência do campesinato do ponto de vista de
seu papel na alimentação da população com um reduzido uso de energias não renováveis. A antiga visão dos mais
conhecidos economistas agrícolas, segundo a qual uma diminuição da porcentagem de população do "setor primário".
deve ser acolhida como um sinal de desenvolvimento econômico viável e permanente, está hoje sendo seriamente
questionada Esta visão baseava-se em definições não ecológicas da "produção" e "produtividade" agrícolas.

Poder-se-ia argumentar que os camponeses, e particularmente os camponeses pobres, não são, na realidade,
muito "ecológicos". Freqüentemente, respeitam menos a fertilidade do solo do que o faz a agricultura capitalista
intensiva em energia. Forçados pelo sistema de propriedade da terra e também por proibições de emigrar para países
mais ricos (tão óbvias nos casos do México e do Marrocos), os camponeses vêem-se constrangidos á cultivar terrenos
em encostas ou (como no Brasil) solos tropicais frágeis, que se deterioram com rapidez: Onde as práticas de cultivo
itinerante estão ligadas a uma forte pressão demográfica, chega-se ao desflorestamento final. "Ecológico" poderia
parecer um termo inadequado. Mas parece correto que o utilizemos nesse sentido restrito, que se liga ao estudo do
fluxo de energia, já que é indiscutível a superioridade da agricultura camponesa tradicional para a conservação dos
combustíveis fósseis. Ainda assim, as hoje novamente apreciadas virtudes dos camponeses (sua capacidade de serem
explorados, seu uso moderado de energia não renovável)somente são virtudes num contexto social de uma
extremamente desigual disponibilidade de recursos, a nível nacional e internacional. A sobrevivência de uma
agricultura camponesa intensiva em trabalho está se convertendo provavelmente num imperativo de adaptação
ecológica para a nutrição da população mundial tão-somente em virtude do elevadíssimo consumo de recursos
limitados por parte de algumas pessoas, em algumas áreas, com fins principalmente não agrícolas. De fato, o uso de
formas de energia não renováveis nos sistemas alimentares dos países superdesenvolvidos é enorme em comparação
com seu uso para todos os fins nos países pobres, mas é uma pequena proporção do uso total de energia não renovável
nos países ricos e no mundo.

O neonarodnismo ecológico pode ser visto como, uma reação tardia contra o predomínio metropolitano, contra
a conversão do mundo em algo assim como uma imensa conurbação (termo introduzido por Patrick Geddes, com esse
sentido pejorativo)composta de distritos prósperos e de distritos empobrecidos e degradados. Embora o narodnismo
ecológico, tal como o entendemos aqui, esteja baseado numa análise racional das contradições entre a ecologia humana
e a economia crematística, é possível que alguns queiram vê-lo, equivocadamente, como mais uma manifestação de
um fenômeno muito geral de resistência indígena à expansão capitalista em áreas periféricas que com ela não se
beneficiaram ou que, se o fizeram, conseguiram não obstante resistir à assimilação total no sistema mundial de estados
capitalistas. Poderiam perguntar: esse elogio tresnoitado das agriculturas tradicionais, essa crítica da agricultura
moderna que deixa de considerar as promessas iminentes das novas biotecnologias, não seria mais um sintoma da
desintegração cultural trazida pelo colapso da fé no progresso da civilização ocidental, que está dando lugar a novos
particularismos isolacionistas, a novos cultos religiosos, ao retorno aos valores da Gerneinscha f te até da família?
Não seria unia perda da visão que articulava a análise do passado a um projeto universal e coletivo de futuro,
convertendo a história, segundo a moda parisiense atual, numa coleção de estudos de episódios . locais exótico-
recreativos? A resposta é negativa. O narodnismo ecológico, apoiado numa análise científica do fluxo de energia na
agricultura que por ora parece válida, não é fruto do descrédito pós-moderno na ciência e no progresso social. Soddy
chamou a economia ecológica de economia cartesiana; e pensava plausivelmente (do mesmo modo que Neurath)que
podia ser integrada no marxismo de hoje. O narodnismo ecológico, à maneira de Popper-Lynkeus, propõe novas
formas de vida coletiva que, a partir de antigas e novas culturas, incorporem novos modelos viáveis e igualitários de
reprodução econômica para todo o mundo. A palavra "econômico", aqui, é usada no sentido substantivo de
aprovisionamento energético e de materiais para a vida humana, e não no sentido formalista de alocação de recursos
escassos através do sistema de preços. Desde logo, esta colocação não se baseia em nenhuma mística anticientífica,
mas, também, não se apóia na fé nos milagres do processo tecnológico, nem na apologia da adaptabilidade biológica e
cultural de alguns povos à escassez dos recursos de que dispõem (talvez depois de espoliados e acuados a essa



situação), nem tampouco na metáfora da autopoiesis aplicada à sociedades humanas ou a classes sociais. Baseia-se na
análise científica da história dá ecologia de todo o mundo e de cada uma de suas pequenas áreas, análise que é posta à
serviço dos interesses materiais dos pobres.

Não é, pois, surpreendente achar sinais desse novo narodnismo ecológico racional no México, e também nos
países andinos (Grillo, 1982; 1985), áreas de cultura muito antiga e de, muito antiga agricultura, submetidas ao
genocídio, ao abuso econômico, à desnaturalização lingüística e cultural desde o seu "descobrimento" pelos espanhóis.
Também não é surpreendente achar tais sinais em lugares da Ásia e da África, o que abre todo um projeto, agora não
apenas de investigação, mas, se se quiser, de colaboração política.
 
Traduzido do espanhol por André Villalobos.
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